Reglement ‘huldiging wegens culturele verdienste’.
De cultuurraad van Bilzen organiseert tweejaarlijks een huldiging van verdienstelijke personen
en verenigingen. Er wordt telkens ook een prijs toegekend voor een bijzondere culturele
verdienste.
1. Voorwaarden voor huldiging van personen.
a) Lid zijn van een vereniging aangesloten bij de cultuurraad.
b) De personen moeten exact 50 jaar lid of 25-40-50-60 jaar bestuurslid zijn van die
vereniging in het jaar dat de huldiging plaatsvindt of het jaar daarvoor.
c) Het bestuur van de vereniging moet de aanvraag voor zijn leden indienen (de aanvragen
moeten gerechtvaardigd zijn, de leden moeten het verdiend hebben).
De verenigingen gebruiken hiervoor het voorziene formulier. Van elk voorgesteld lid wordt
ook een (digitale) foto en bijkomende informatie over hun verdiensten, inzet en
verantwoordelijkheden bezorgd aan de cultuurdienst.
2. Voorwaarden voor huldiging van verenigingen.
a) De vereniging moet lid zijn van de cultuurraad.
b) De vereniging moet exact 25-40-50-60-70-... jaar bestaan in het jaar dat de huldiging
plaatsvindt of het jaar daarvoor.
c) Het bestuur van de vereniging moet zelf de aanvraag indienen.
De verenigingen gebruiken hiervoor het voorziene formulier. De vereniging bezorgt ook
enkele (digitale) foto’s en een korte historiek over het ontstaan, doelstellingen, werking,
belangrijke gebeurtenissen… aan de cultuurdienst.
3. Huldiging wegens bijzondere culturele verdienste.
Elke inwoner, vereniging of cultureel project van Bilzen kan gehuldigd worden wegens
bijzondere culturele verdienste.
Hiervoor dient de inwoner, de vereniging of het cultureel project wel voordragen worden bij
het bestuur van de cultuurraad. De motivatie van deze kandidatuur dient toegelicht en
gerechtvaardigd te worden.
Het bestuur van de cultuurraad beslist welke persoon, vereniging of project gehuldigd wordt
wegens bijzondere culturele verdienste.
4. Publieksprijs.
Uit alle voorgedragen kandidaten kiest het bestuur van de cultuurraad personen,
verenigingen en/of culturele projecten die genomineerd worden voor de publieksprijs.
Op de huldiging zelf krijgen alle genomineerden de kans zich voor te stellen. Elke aanwezige
vereniging kan daarna 1 stem uitbrengen. De genomineerde met de meeste stemmen wint de
publieksprijs.
De publieksprijs en de bijzondere culturele verdienste kunnen niet door eenzelfde persoon,
vereniging of project gewonnen worden. In dat geval zal de publieksprijs naar de
genomineerde met de tweede meeste stemmen.

